
 

 

 

ABSTRAK 

 

PENGARUH PENJUALAN, LABA OPERASI DAN AKTIVA TETAP 

TERHADAP RENTABILITAS PADA PT. BUKIT ASAM  

(PERSERO) TBK PERIODE 2006-2012 

 

 

Oleh 

Pitri Budi Yanti 

PT Bukit Asam merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan 

batu bara. Pertambangan batu bara di Tanjung Enim dimulai sejak zaman kolonial 

Belanda tahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka (open 

pit mining) di wilayah operasi pertama, yaitu di Tambang Air Laya. Pada 

dasarnya setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba agar 

perusahaannya dapat menjaga kelangsungan hidup dimasa yang akan datang dan 

dapat memberikan kesejahteraan kepada karyawannya serta pihak-pihak lain yang 

terlibat dalam kegiatan perusahaan.  

 

Rentabilitas merupakan kemampuan  modal perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dan pada umumnya dirumuskan sebagai L/M, dimana L adalah 

jumlah laba yang diperoleh dalam periode tertentu  dan M adalah modal atau 

aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Rentabilitas digunakan 

untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan baik perkembangan maupun 

efisiensinya. Per pencapaian penjualan, laba operasi dan aktiva operasi pada PT 



Bukit Asam tiap tahun mengalami fluktuasi. Permasalahan yang diangkat dalam 

penulisan ini adalah apakah ada pengaruh penjualan, laba operasi dan aktiva 

operasi terhadap rentabilitas pada PT Bukit Asam Tbk tahun 2006-2012. 

 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh laba operasi, penjualan 

dan aktiva operasi terhadap Rentabilitas pada PT Bukit Asam (PERSERO) Tbk 

dalam periode yang ditentukan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang sangat 

mempengaruhi perkembangan Rentabilitas Ekonomi. 

 

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda adalah 

sebagai berikut Y= -69.755+11.543X1+7.848X2-2.549X3+e. Hasil pengujian 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0.772 , nilai tersebut bearti bahwa variabel 

independen yaitu laba operasi,penjualan dan aktiva operasi memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap rentabilitas sebesar 77,2% dan sisanya 22,8% dipengaruhi oleh 

vgariabel lain. Dengan demikian terlihat bahwa variabel independen yang di amati 

berpengaruh terhadap rentabilitas. Sedangkan hasil penelitian Uji F-statistik (Uji 

Simultan) menunjukkan bahwa laba operasi, penjualan dan aktiva operasi secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap rentabilitas. Terlihat dari hasilnya 

diperoleh F hitung sebesar 31.413 serta nilai P-value dari F atau tingkat 

signifikansi adalah sebesar 0,015, α = 5%. Jadi Fhitung (31.413) > Ftabel (3.01) dan 

nilai signifikansi (0.000) yang lebih kecil dari α (0.05). 
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